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Agentes Populares de Saúde - UNEafro Brasil
Organizar a quebrada para mantê-la viva
Por: Debora Dias, coordenadora do núcleo Ilda Martins da Uneafro Brasil e articuladora de rede do projeto Agentes Populares de Saúde.
Os números de morte por Covid-19 nas periferias
atestam de fato o projeto de necropolítica, política
de matar ou deixar morrer, que o Estado brasileiro
promove há séculos para punir e controlar os corpos
do povo preto e pobre que ali residem. Residências
insalubres, alimentações precárias,
desemprego,
polícia assassina e superlotação do sistema de
saúde, são aspectos que estruturam o cotidiano das
comunidades periféricas no Brasil e é no contexto da
pandemia que essas problemáticas se tornaram mais
agudas, extremas e aprofundadas.

A UNEafro Brasil já distribuiu mais de 200 toneladas
de alimentos e outros recursos, por mais de 35 núcleos
espalhados por São Paulo e Rio de Janeiro, para auxiliar
as comunidades nesse momento de pandemia, também
articula e mobiliza o projeto Agente Popular de Saúde UNEafro. O objetivo é acolher e acompanhar pessoas
com sintomas da Covid-19, oferecendo suporte
material, como remédios, termômetro, oxímetro,
alimentação adequada e monitoramento diário, além
de consultas terapêuticas e articulações caso haja
necessidade de leitos para internação.

O último levantamento realizado pela Prefeitura de
São Paulo, com base em dados levantados até 5 de
junho, indica que a Zona Norte e Sul contabiliza o
maior número de morte por Covid-19 na Capital.
Infelizmente Brasilândia é o território que lidera os
índices, com 247 mortos (ZN), seguido de Sapopemba
com 245 (ZL) e Grajaú (ZS), com 215 óbitos.

Os agentes populares contratados foram treinados pela
equipe médica e atualmente, atuam energeticamente
em 5 territórios periféricos: Jardim Miriam, Núcleo
Pagode da Disciplina, na Zona Sul de SP; Núcleo Poá;
Favela do Montanhão, Núcleo Marielle Franco em
São Bernardo do Campo (SP); Núcleo Mabel Assis
Guarulhos; Núcleo Ilda Martins de Souza/Angela
Davis, na Fazenda da Juta - Zona Leste. Se o Estado,

com toda sua negligência, sempre recria maneiras de
matar a periferia, a periferia se mantém para recriar
maneiras de se manter viva!
Acesse o site agentespopularesdesaude.org.br e
encontre as cartilhas e vídeos que indicam como ser
um multiplicador do projeto e também orientações
necessárias para quem cuida e para quem está sendo
cuidado.
SITEDOS
AGENTES
POPULARES
DESAÚDE

Ato em memória de
Guilherme Silva Guedes
as mortes cometidas pela polícia cresceram 31% no estado
de São Paulo. É o que aponta o levantamento do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
A marcha começou em frente ao portão da avó de
Guilherme, com pessoas segurando balões brancos e cartazes
contra a violência. Seguiu até a praça Lygia Maria Salgado de
Nóbrega, localizada na avenida Cupecê, e se encerrou com
um ato religioso.

foto: Thiago Fernandes
Durante a noite do dia 15 de junho, moradores
da Vila Clara, na zona sul da cidade de São Paulo,
protestam por justiça à tortura e morte do jovem
Guilherme da Silva Guedes, de apenas 15 anos, por
policiais militares. Estes, reprimiram os atos com
balas de borracha e bombas, também ocupou o
bairro com um caminhão blindado do Batalhão de
Polícia de Choque. Os clamores da comunidade,

Imagens gravadas na madrugada do dia do assassinato,
mostram o sargento da Polícia Militar (PM) Adriano
Fernandes de Campos, se aproximando do jovem e segurando
cheios de indignação, pediam respeito a família de um artefato parecido com uma arma. Ele é proprietário de
Guilherme e aos moradores da Zona Sul, quando uma empresa privada de segurança e trabalhava no Batalhão
foram covardemente silenciados com truculência. de Ações especiais da Polícia Militar em São Bernardo do
Campo.
Uma semana depois, a missa de sétimo dia se
transformou em uma manifestação contra o A Polícia Civil aguarda o resultado do exame balístico, feito
genocídio da juventude negra. No Brasil, segundo em perícia, para saber se os tiros realmente saíram da arma
o “Mapa da Violência”, um jovem negro morre a do policial que se encontra preso desde o dia 17 de junho.
cada 23 minutos. Entre janeiro e abril deste ano
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O que você diria pra juventude, nesse momento que estamos vivendo?
Carol Fonseca, 28 anos, ex-aluna do núcleo Carlos Marighella no Parque São Rafael
Sou do fundão da zona leste de São
Paulo, Jardim São Francisco em São
Mateus, e atualmente estou em Nova
Iorque. Conheci a Uneafro Brasil
através do cursinho pré-vestibular
Carlos Marighella, no Parque São
Rafael. Particularmente, acredito
que seja um dos movimentos sociais
negros mais potentes hoje no Brasil
e no mundo, por desempenhar um
trabalho de base magnífico e coerente.
Me sinto pertencente e em conexão
ancestral. É isso que nos dá coragem!
Foram esses sentimentos, que fizeram

com que a morte cruel, pela polícia em
Minneapolis (Minnesota-EUA), doese em mim como ele fosse um familiar
próximo. Assim foi com a morte do
João Vitor (RJ), do Pedro Henrique
ex-aluno do cursinho do IV Centenário
em São Mateus (SP), e tantas outras
vidas pretas tiradas pelo Estado. Nossas
dores e as dores das irmãs e dos irmãos
dos EUA são semelhantes. A cada 23
minutos um jovem negro é morto no
Brasil. Saio as ruas de Nova Iorque e
concluo: É impossível a humanidade
evoluir sem pautar o racismo.

Mariana Castro, coordenadora do Núcleo Uneafro Yabás na cidade de Jacareí
Estamos vivendo um período muito
diferente de tudo o que já vivenciamos antes.
No entanto, o vírus não deve ser visto como
um vilão: ele é uma resposta da natureza a
degradação que o ser humano tem feito
na Terra. Somado a isso, o Covid-19 deixa
evidente a falência do sistema capitalista
e desnudou as mazelas da sociedade,
especialmente nas periferias. O que
podemos dizer a vocês nesse momento é:
nós somos resistência e estamos no caminho
certo. O caminho da justiça, da equidade e
do amor. Esse período está mostrando que

os movimentos sociais, o movimento negro
principalmente, está organizado, possui
lideranças comprometidas com a população
brasileira e não irá abandonar vocês.
Essa luta vem lá de trás, e hoje os caminhos
estão abertos para nós. Sigamos. Nos
mantermos vivos é um ato de resistência.
E nós queremos vocês vivos e atuantes.
Respeitem o tempo de vocês e tenham
certeza
que
continuaremos
nessa
caminhada juntas e juntos, com ou sem
pandemia.

Ação de apoio permanente para
famílias negras e periféricas em
combate ao covid-19
A 3ª etapa da campanha de auxílio às famílias atingidas pela COVID-19, até o
momento, já distribuiu mais de 76 toneladas de alimentos em cestas básicas,
além de materiais de higiene. A ação se mantém para continuar ajudando famílias
mapeadas desde o início da pandemia e, junto a CONAQ-Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, apoiar 8 quilombos,
de 5 estados do Brasil. Além disso, há apoio financeiro para despesas básicas
de professoras e professores, estudantes e coordenadoras e coordenadores de
núcleos da Uneafro Brasil e militantes de movimentos e entidades parceiros.
Expediente: Edição e Revisão: Caio Chagas, Jéssica Ferreira e Tomaz Amorim | Diagramação: Gabriela Zanotto Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com

4 IDENTIDADE

Fala coalizão!

@coalizaonegra
@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

ATO HISTÓRICO! POR TODAS AS
VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DE ESTADO
Durante as 4 horas do ato “Luto em Luta: Por João Pedro e todos os jovens vítimas da violência de
estado” mais de 150 organizações, coletivos e atores políticos do movimento negro e dos movimentos da
periferia se articularam para a sua realização. Foram alcançadas mais de 74.000 pessoas, tocadas pelas
potentes falas contra a violência policial e o genocídio da juventude negra brasileira e com isso criado um
manifesto assinado por mais de 750 organizações de luta pelos direitos humanos. #JustiçaporJoãoPedro

Vitória: Mantida portaria que estipula política
de ações afirmativas na pós-graduação
A Coalizão Negra por Direitos ingressou com ação
judicial pedindo a derrubada da decisão do ex-ministro da
educação que tentava suspender as políticas de cotas, com
isso, a portaria que estipula políticas de ações afirmativas
na pós-graduação foi mantida.

Sem justiça,
não haverá paz!
#VidasNegrasImportam

Essa vitória se deu depois que um mandado de segurança
pública foi protocolado junto com o Coletivo de Advocacia
em Direitos Humanos (CADHU) no Supremo Tribunal
de Justiça, pedindo a revogação da última ação realizada
pelo ex-Ministro da educação, Abraham Weintraub, que
põe fim na portaria que estipulava cotas para pessoas
negras, indígenas e portadoras de deficiência para cursos
de pós-graduação

Manifesto: Enquanto houver
racismo, não haverá democracia
Nós, população negra organizada, mulheres negras,
pessoas faveladas, periféricas, LGBTQIA+, que
professam religiões de matriz africana, quilombolas,
pretos e pretas com distintas confissões de fé, povos
do campo, das águas e da floresta, trabalhadores
explorados, informais e desempregados, e pessoas
brancas solidárias e antirracistas, em Coalizão Negra
por Direitos, viemos a público exigir a erradicação do
racismo como prática genocida contra a população
negra.

Aqui também gritamos #JusticeForGeorgeFloyd. A Coalizão
Negra Por Direitos se une a luta de toda a comunidade negra
dos Estados Unidos que há dias denuncia o assassinato de
George Floyd, morto asfixiado pelo policial Derek Chauvin,
na cidade de Minneapolis. A violência policial e o genocídio do
nosso povo precisa acabar! Toda nossa solidariedade à família de
George e aos que lutam por justiça.

JULHO DE 2020 5
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Movimento

leia e assista

Preto chibatado, preto na chibata
Sobre a luta de João Cândido, a
frente da Revolta da Chibata, e
as declaração do presidente da
Fundação Palmares.

É Cândido...
Soubesses tu que
após teu sacrifício, se
cá estivesse, ficaria
incrédulo
Pretos cá, a tua história
e nossa luta cometem
sacrilégio

LEIA: Marighella: O Guerrilheiro que incendiou o mundo,
Mário Magalhães
Nesta biografia, a vida de Carlos Marighella (1911-1969) é
contada de maneira eloquente e detalhada, revelando suas
ações, seu dom para a poesia e até mesmo as superstições
de sua mãe. O jornalista e escritor Mário Magalhães revela
um lado irreverente e brincalhão do militante comunista,
que desde sua juventude em Salvador, atuou pelo coletivo.
Foi deputado federal constituinte e fundador do maior grupo
armado de oposição ao regime militar brasileiro: a Ação
Libertadora Nacional (ANL).

Poucos são eles!
Destes, um atende por Camargo, o mais
espivitado
Cá está mudado, agora é chibata, antes
seria chibatado
A favor do desserviço, insiste em tal
pelego
Mas não te perturbe, não tome em
desassossego
Um Viva ao teu tempo!
A tua Revolta, aquele 22 de Novembro
Ao brado daquela noite
Pois se antes preto Camargo seria
oprimido
Hoje trajado de Capitão do Mato, ordena
nosso açoite.

Curadoria:
Jéssica Ferreira
e Caio Chagas

ASSISTA: A morte e a vida de Marsha P. Johnson,
dirigido por David France. 2017. 1h 45 min
O documentário retrata o legado político
deixado por Marsha P. Johnson, a estrela
da TV americana e lendária figura do gueto
LGBTQIA+ de Nova York, conhecida por
muitos como a “Rosa Parks do mundo
LGBT”. Ao lado de Sylvia Rivera, Marsha foi a
responsável por fundar a ‘Transvestites Action
Revolutionaries’, um grupo de ativistas trans
do país.

A Janela dos Outros
O que nós vemos de nossas janelas periféricas
Por Jéssica Moreira, jornalista, moradora de Perus, criadora do projeto A Janela dos Outros e
cofundadora do Nós, mulheres da periferia.
No mês de maio, tive a honra de participar de uma
aula de artes da Uneafro, na unidade da Comunidade
Cultural Quilombaque, em Perus, região noroeste de
SP.
O assunto? Refletir sobre o que nós vemos de nossas
janelas neste período de pandemia, em decorrência
da Covid-19, que obriga muitos de nós a permanecer
em nossas casas, embora saibamos que tantos outros
ainda precisam se arriscar no transporte público para
trabalhar.
Sabemos que nossos territórios periféricos são os
mais afetados pela crise de saúde e que a população
preta é grupo de risco por estar em locais que foram
sistematicamente abandonados pelas políticas
públicas.

Diante disso, o olhar fotográfico é também a literatura,
mais especificamente a poesia, e podem ser usada como
ferramenta importantíssima de registro dos desafios e
das potências de nossas localidades, nos fazendo parar
para olhar e refletir, mesmo que de nossas janelas.
É isso que venho fazendo no perfil no Instagram A Janela
dos Outros (@ajaneladosoutros), no qual publicamos
mais de 15 fotos de estudantes da Quilombaque. São
fotos que falam sobre a história e memória local, a
dinâmica da população e as dificuldades que ainda
enfrentam.
Parafraseando Paulo Freire, a poesia, por só só só, não
pode mudar o mundo, mas pode ajudar as pessoas a
refletirem sobre esse mundo. Envie sua foto também!
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educação somos nós

#4G
PARAESTUDAR:

NÚCLEO VIRTUAL DA UNEAFRO BRASIL
Devido ao isolamento social, os núcleos da Uneafro
paralisaram suas atividades. Embora nós sejamos pelo
adiamento do ENEM, estamos também tentando
criar estratégias para preparar nossos alunos negros e
periféricos para a prova. Com isso em mente, criamos
um Núcleo Virtual que começou as atividades dia 15
de junho. Diariamente professores subirão aulas em
nossa plataforma no Google Class Room. Os alunos
inscritos poderão assistir às aulas e fazer comentários
e perguntas que serão respondidos na próxima
aula. Temos mais de vinte professores voluntários,
oferecendo acompanhamento semanal aos alunos.
As aulas acontecem de segunda à sexta e somam
aproximadamente duas horas e meia por dia. São
completamente gratuitas e fazem parte do esforço
constante da Uneafro de inserir cada vez mais alunos e
periféricos no Ensino Superior.

Posicionamento Uneafro Brasil acerca da enquete
lançada em 20 de junho pelo INEP, para prováveis
datas de aplicação do Enem 2020:
Professoras e Professoras, Coordenadoras e
Coordenadores - A Uneafro Brasil assume o
posicionamento de NÃO sinalizar nenhuma data como
opção de voto. “reconhecemos que NENHUMA data
nos representa de fato ou pode nos assegurar algum
direito, tendo em vista que o resultado não tem poder
de lei e que Bolsonaro e equipe podem modificá-la a
qualquer momento.”

mais que o máximo por algo que deveria ser mínimo,
quando se é preto e periférico essas demandas
triplicam. Por isso, colocar uma enquete mal feita e
com datas ruins que em todas as possibilidades irão
prejudicar os(as) alunos(as) é desumano, é querer
que façamos o trabalho deles sem ao menos saber o
porque de votarmos nas datas, como um desculpa de
que estão sendo democráticos quando, na verdade,

Estudante Fala - “Ser estudante, hoje, é estar todo
dia com possíveis ataques de ansiedade, tendo que dar

NÃO ESTÃO.”

veja os depoimentos
completos em
www.uneafrobrasil.org

Se o Enem já era realizado em condições muito
desiguais, com a pandemia isso foi escancarado. As
salas de aula foram substituídas por computadores
e no Brasil 70% das famílias mais pobres não têm
acesso à internet. É essencial que os estudantes mais
vulneráveis, negros em sua maioria, possam transformar
o sonho da universidade em realidade! Por isso estou
apoiando a campanha #4gParaEstudar que quer
arrecadar 100 mil reais e comprar pacotes de internet
para 2.256 alunos de pré-vestibulares comunitários
espalhados pelo Brasil. Contribua e garanta um plano
de dados para um estudante de cursinhos comunitários
espalhados pelo Brasil!
A Uneafro-Brasil junto com cursinhos populares de
todo o Brasil ajuda a construir essa iniciativa que, além
de apoio emergencial, pauta a exclusão digital de nossa
juventude preta e periférica!

Salve! dos alunos da Uneafro Brasil: Adiamento do ENEM

“Estou tendo muita dificuldade de me preparar para o
ENEM, pois a rede de internet da minha casa é instável.
Além disso, psicologicamente é muito complicado
manter o psicológico, de maneira que consiga me
concentrar”.

“Nesse momento de pandemia estou tendo muitas
dificuldades para estudar porque em casa o espaço é
muito pequeno, eu divido o quarto com minhas três
irmãs. Também não tenho computador, então estou
fazendo as lições da escola pelo meu celular.”

“No atual cenário, em meio da pandemia está mais difícil
ainda para o povo periférico estudar. Normalmente
não temos acesso a materiais didáticos atualizados,
necessários para estudo, não temos condições para
arcar com aulas particulares e também muitos não tem
sequer um dispositivo para acessar a internet.”

Ana Eulalia de oliveira, 52 anos,
Núcleo Ilda Martins - Fazenda da Juta

Kauani Beatriz, 17 anos,
Núcleo Ilda Martins - Fazenda da Juta

Rafaela Vieira Souto, 23 anos,
Núcleo Ilda Martins - Fazenda da juta
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Ação de entrega de cesta da parceria
Uneafro/PMMR (Núcleo Tia Jura - SBC)

uneafro na rua
Uneafro Mabel Assis - Guarulhos
No dia 02 de Junho, foi protocolado na Secretaria de
Saúde de Guarulhos o Ofício onde pedimos a ADM o
número de Óbitos de raça e gênero. Guarulhos está
em colapso na SAÚDE e na política.

Em 06 de junho, estivemos na Aldeia Tékoa ywy’ray
(Aldeia Filhos Dessa Terra) acompanhados das
lideranças: Awaratan wassú, Máximo wassú, Ubiratã e
Alan wassú.
Foram doados 21 cestas básicas e 21 kits de Higiene,
enxaguante bucal e o material impresso sobre os
cuidados domésticos com quem tem sintomas de
Covid-19. Agradecemos à Ju e Iran, professora e
professor, de forma muito fraterna por contribuírem
nesta distribuição.
O Uneafro Mabel Assis fez a doação de 63 Cestas
Básicas para famílias em situação de vulnerabilidade
social que são assistidas pelo CAPS III Alvorecer e
Tear - Guarulhos/SP.

Ducha Solidária está em sua reta final!
Após 50 dias de trabalho, a Ducha Solidária já está
concluída. A coordenação do projeto agrade a todos
que colaboraram, para que esse a ideia saísse do papel.
A Ducha irá atender aos moradores em situação de
vulnerabilidade nas ruas de São José dos Campos SP.

Entrega de kits em Cafezal/Montanhão em São Bernardo do Campo
O Núcleo da Uneafro Cursinho Popular Marielle
Franco, A Biblioteca Popular Carlos Marighella do
MST, o Conselho Comunitário dos Cafezais e o
Departamento Social da Torcida Organizada Fúria
Cafezal e apoiadores, entregaram no dia 23/5/2020,
70 Kits com Cestas Básicas, Máscaras e Livros para as
famílias do bairro Cafezal/Montanhão em São Bernardo
do Campo/SP. Companheirismo e Resistência, contra
esses governos incapazes e fascistas!

Vitrine de jornal!

Você é professor ou aluno da Uneafro, é da
quebrada, curte e faz arte negra e periférica?
Dê um salve!

a g e n d a

Mande um e-mail para jornaldauneafro@
gmail.com e mande seu trabalho aqui para toda
a nossa comunidade ver!

Não deixe de acompanhar as lives semanais da
Coalizão Negra Por Direitos.
Todas as semanas,
ao vivo, nas redes
da Coalizão Negra
Por Direitos, você
pode somar nas
conversas sobre
temas pertinentes
e imprescindíveis
à superação da
conjuntura política
atual. Todos os
conteúdos ficam
disponíveis no Youtube
para serem acessados
quando você quiser.

Programa Quilombo Periférico
por Elaine Mineiro e Débora Dias,

coordenadoras de núcleos da Uneafro Brasil.
Todas às segundas-feiras
às 21h
nas redes sociais dos Jornalistas Livres

Programa De quebrada a Quebrada
No Brasil

por Wellington Lopes,

coordenador do Núcleo Xi de Agosto em Poá.
Todas às quintas-feiras
às 19h
nas redes sociais do Rádio Boa Música FM
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Na Região Metropolitana de São Paulo

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO
A página da Uneafro Brasil agora
conta com um mapa interativo com
todos os nossos núcleos no Brasil!
Basta acessar o site, clicar sobre o
marcador e descobrir o endereço!
Participe, ajude a construir um núcleo
na sua quebrada!

Núcleo virtual

COLABORE CONOSCO

Para tentar atender nossos alunos durante a pandemia, a
Uneafro está lançando um Núcleo Virtual que deve começar
suas atividades na primeira semana de Junho. Professores
de diversos núcleos se juntaram para produzir material e
ajudar os alunos nas atividades em um espaço virtual.

A principal missão da Uneafro é tirar o corpo negro e
pobre da linha do tiro, do contingente encarcerado pelo
estado, da fila do hospital e dos números das estatísticas da
violência. Para isso, desenvolve ações que buscam oferecer
oportunidades de estudo e trabalho em comunidades negras
e pobres. Você pode fazer parte e ser responsável por esse
importante trabalho. Doe!

Enquanto seguimos tentando adiar o ENEM, fazemos
também o possível para preparar os alunos de ensino médio
nas periferias.

Banco do Brasil

Para se inscrever e saber mais, acesse:

Agência: 4054-1 | CC: 285.078-8-

wwww.uneafrobrasil.org

Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72

REALIZAÇÃO

APOIO

www.uneafrobrasil.org

@uneafrobrasil
@uneafrobrasil

Sede da Uneafro: Sindicato dos Advogados.
Rua da Abolição, 167, Bela Vista - São Paulo/SP

@uneafrobrasil
@uneafrobrasil

comunicacao@uneafrobrasil.org
uneafrobrasil@gmail.com
uneafrobrasil@gmail.com
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@uneafrobrasil

